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Posun
Nadávat na letní čas je určitě legitimní a po roce 1989
i legální. Jeho přínosem však je rozhodně větší porce slunečního svitu během dne.
A proto, že mysl katolíků v České republice se letos průběžně obohacuje informacemi o říjnovém Národním eucharistickém kongresu v Brně, tak i my naší broumovskou troškou
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můžeme prohloubit svůj vztah k Pánu Ježíši Kristu. Jedním
z úmyslů oné celorepublikové akce je, aby tomu tak bylo právě
i adorací k Nejsvětější oltářní svátosti.
Dobrý Pán se na každého z nás bude těšit od dubna vždy
v pátek od 20 do 21 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Zkušenost říká, že zájem by měl být oboustranný.
P. Martin Lanži
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Dva plesy?

Veřejná sbírka

Opět úspěšný ples přinesl i jednu novou myšlenku. S ohledem na kapacitu Kulturního domu
v Martínkovicích se zrodila myšlenka, zda-li neudělat ještě jeden ples. Takový, který by si farníci
mohli více užít. Ten stávající si, jak víme, klade za
cíl, kromě vzájemného setkání, hlavně finančně
pomoci našim kostelům.

je obecně jednou z možností,
jak obnovu kostelů a dalších
sakrálních staveb Broumovska financovat a realizovat.
Veřejná sbírka za účelem „Obnova
kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů
a jiných menších sakrálních staveb v
regionu Broumovska“ je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
na základě vydaného „Osvědčení o přijetí
oznámení o konání veřejné sbírky“ ze dne
30.11.2012.
Osvědčení bylo doručeno dnem
5.12.2012, dnem 6.12.2012 je tedy
sbírka oficiálně zahájena.
Osoba oprávněná: P. ThLic. Martin Lanži
Bankovní účet:

20036-180703399/0800
Bankovní ústav:
Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

Finanční prostředky budou využity
výhradně na obnovu kostelů v regionu
Broumovska, zejména v rámci projektu
Pro život kostelů Broumovska.
Za každý laskavý, i třeba drobný dar,
upřímně děkujeme.

Exkurze do
Poslanecké
sněmovny
Ve čtvrtek 23.dubna je možno
se zúčastnit výletu do Prahy.
Na programu je prohlídka paláce Charitas
(sídlo KDU-ČSL) a prohlídka
Poslanecké sněmovny s výkladem.
Odjezd autobusu z Náchoda je v 10:00,
návrat zhruba ve 20:00, cena je 290,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit
u Kateřiny Pelánové.

Jan Pavel II.
Většinu z nás pojí s jeho pontifikátem i podstatná část našich vlastních životů. To jsme si
mnozí uvědomili zvláště v onu sobotu 2. 4. 2005
večer, kdy odešel do „Otcova domu“, jak sám
řekl krátce před svou smrtí, a jak to pak i Církev
jeho kanonizací koncem dubna 2014 potvrdila.
Deset let po jeho narození pro nebe máme
dva papeže, a přitom se nejedná o dvojpapežství,
jak jej známe z učebnic dějepisu. I mnoho dalších věcí je jinak. Život jde prostě dál, jako vždy.
To jsme si však mnozí před deseti lety, zvláště
v den jeho pohřbu, kterého se účastnilo na čtyři miliony nejenom věřících, neuměli představit.
Ptali jsme se, jaká bude Církev, kterou převedl
ze století dvou totalit do třetího tisíciletí? Jaký
bude svět? Díky plynutí času už víme. Pořád je
to božsko-lidské společenství.
Není bez zajímavosti, že pro mnohé z těch,
kteří se narodili až po roce 2000, je dnes sv. Jan
Pavel II. spíše postavou z církevního kalendáře,
či mužem, který má podíl na pádu komunistické
diktatury ve Střední a Východní Evropě. V době
předbíhání jedné informace druhou se snad ani
není možné tomu divit. Nezabírají ani životopisné
filmy či knihy. Zcela jistě pomohly pár let po smrti
papeže, kterého pontifikát je třetí nejdelší v historii. Dnes jsou odložené mezi jinými.
Stvořitel nám dal do balíčku s rozumem i
dar paměti. Závěr první dekády od úmrtí prvního slovanského papeže je skvělou příležitostí
připomenout si život člověka, kterému jeho rodáci dávají přídomek „Velký“. Pronesl mnoho
kázání, napsal velké množství dokumentů. Mnozí
je máme v knihovně, mnohé jsou na internetu.
Také je možné se povzbudit připomenutím jeho
tří návštěv v naší vlasti. V dubnu 1990 to byla ta
historicky první, několik měsíců zpátky nemyslitelná. Druhá následovala po pěti letech učení se
života ve svobodě v květnu 1995. V roce 1997
přijel naposled, aby spolu s námi meditoval nad
životem sv. Vojtěcha u příležitosti milénia jeho
mučednické smrti.
Jakoby jeho poslední návštěva tak odkazovala na smysl věrnosti. Bohu, svědomí. Tomu se
učíme všichni a stále. A tak sv. Jene Pavle II.,
oroduj za nás!
P. Martin Lanži
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Pokud bude dost organizátorů, není důvod hned
myšlenku zavrhovat. Avšak pohled do naší „základny“, dle mého soudu, nabádá k rozvaze. Rád
se budu mýlit. Myslím, že možnosti vzájemného
setkání skvěle napomáhá Farní den, či putování
do Vambeřic. Pravdou je, že u daných akcí se nejedná o vyžití v oblasti tance. Proto rád otevírám
diskuzi. Bál pro farníky by bylo možné například
pořádat na podzim. V Martínkovicích, pochopitelně.
Ohledně většího prostrou pro tanec u stávajícího
plesu jsem také jednal s Městem Broumov, které
bude rádo našim partnerem i u této akce. Jediný
zádrhel se jeví v nižší pravděpodobnosti výtěžku
v oblasti jídla.
Stará zásada radí, že zaběhlé věci se nemají měnit. Avšak bez experimentů nejsou zkušenosti.
Sám jsem zvědav.
P. Martin Lanži

Farní výlet
do Želivského
kláštera
11:00 mše svatá
12:00 oběd - klášterní jídelna
(menu - pol. a hlavní chod 85,-Kč/porce)
13:00 exkurze kláštera
- 70,-Kč - senioři
- 100,-Kč - základní vstupné,
- 50,-Kč - studenti, děti
14:00 exkurze pivovaru včetně
- degustace
a degustační sklenice: 130,-Kč;
- bez degustace: 60,-Kč
(Jednotlivé exkurze se domluví
dle zájmu.)
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Lumen fidei XX.

(Encyklika papeže Františka o víře)

Světlo pro život ve společnosti
54. Víra asimilovaná a prohloubená v rodině
stává se světlem osvěcujícím všechny sociální
vztahy. Jako zkušenost Božího otcovství a Božího milosrdenství se šíří v bratrském putování.
„Novověk“ usiloval o vybudování všeobecného
bratrství mezi lidmi založeném na jejich rovnosti.
Postupně jsme však pochopili, že toto bratrství
zbavené vztahu ke společnému Otci jakožto
svého nejzazšího základu, se nedovede udržet.
Je proto třeba se vrátit k pravému kořeni bratrství. Dějiny víry od svého počátku byly dějinami bratrství, byť nikoli bez konfliktů. Bůh volá
Abraháma, aby vyšel ze své země, a slibuje mu,
že z něj učiní otce velkého národa, na kterém
spočine božské požehnání (srov. Gen 12,1-3). V
průběhu dějin spásy člověk zjišťuje, že Bůh chce
všem lidem jakožto bratřím dát podíl na jediném
požehnání, jehož plnost je v Ježíši, aby všichni
byli jedno. Nevyčerpatelná láska Otcova je nám
oznámena v Ježíši. Víra nás učí vidět, že v každém člověku je požehnání pro mne, a že světlo
Boží tváře mě osvěcuje z tváře bratra. Kolik jen
dobrodiní přinesl pohled víry společnému životu!
Díky víře jsme pochopili jedinečnou důstojnost
jednotlivého člověka, která nebyla tak patrná ve
starověku. Ve druhém století pohan Celsus vyčí-

Filotea:

O tom, že je třeba smýšlet
spravedlivě a rozumně
Filoteo, měř všemu a všem stejně a buď
ve svých činech spravedlivá. Nebuď jako
ty paflagonské koroptve, které mají dvě
srdce. Neboť jedno srdce máme vlídné,
laskavé a zdvořilé – to se obrací k nám,
a druhé srdce tvrdé, přísné a strohé – pro
bližního. Máme dvojí závaží: jedním vážíme co nejvýhodněji pro sebe, druhým co
nejnevýhodněji pro bližního. A Svaté písmo praví: „Nebudeš mít ve svém váčku
dvojí závaží, větší a menší“ (Dt 25, 13).
Vždycky se vžij do postavení bližního a
jeho si představ na svém vlastním místě –
pak budeš posuzovat správně. Například
při koupi buď jako prodavačka, při prodeji
jako zákaznice – a budeš prodávat i kupovat spravedlivě. Vždyť člověk nic neztrácí,
když žije šlechetně, velkodušně, ohleduplně a se srdcem královským, spravedlivým
a rozumným.
Sv. František Saleský (kráceno)

tal křesťanům to, co pokládal za iluzi a podvod,
totiž myšlenku, že Bůh stvořil svět pro člověka,
kterého postavil na vrchol celého kosmu. Ptal
se tehdy: „Proč předpokládat, že zeleň roste pro
lidi a ne spíše pro divokou zvěř, nemající rozum?
Díváme-li se na zemi z nebeských výšin, čím se
liší naše konání od hemžení mravenců a včel?“
Jádrem biblické víry je láska Boží, Jeho konkrétní
péče o každého člověka, Jeho plán spásy, který
objímá celé lidstvo a celé stvoření, a který vrcholí vtělením, smrtí a vzkříšením Ježíše Krista.
Bude-li tato skutečnost zatemněna, bude chybět
kritérium pro rozlišení toho, co činí život člověka
cenným a jedinečným. Ztratí své místo ve světě,
rozplyne se v přírodě zřeknutím se své mravní
odpovědnosti anebo si bude nárokovat, že je
absolutním rozhodčím, a bude si přisuzovat moc
manipulovat bez omezení.

Rok 2015 ve farních akcích
10. ledna
Tříkrálová sbírka
11. ledna
Tříkrálový průvod
14. února
Farní ples v Martínkovicích
19. února
Ekumenická bohoslužba (k. sv. Václava)
21. března
Postní duchovní obnova
3. dubna
Velkopáteční křížová cesta v Křinicích
22. dubna
Požehnání rekonstrukci kláštera
(kard. Duka)

55. Víra nám ve zjevení lásky Boha Stvořitele
umožňuje více respektovat přírodu, rozpoznat v
ní gramatiku, kterou sepsal On a příbytek svěřený nám, abychom jej pěstovali a opatrovali; pomáhá nám najít modely rozvoje, které se nezakládají jenom na užitečnosti a zisku, ale považují
stvoření za dar, za který všichni dlužíme; učí nás
rozpoznat spravedlivé formy vlády uznáním, že
autorita přichází od Boha, aby sloužila obecnému dobru. Víra stvrzuje také možnost odpuštění,
které často vyžaduje čas, námahu, trpělivost a
nasazení. Odpuštění je umožněno objevem, že
dobro je vždycky původnější a silnější než zlo, že
slovo, kterým Bůh stvrzuje náš život je hlubší než
všechny naše negace. Mimochodem, i z čistě
antropologického hlediska, je jednota nadřazena
konfliktu. Musíme na sebe vzít také konflikt, ale
jeho prožití nás musí vést k jeho vyřešení, překonání a přetvoření na článek řetězce, na rozvoj
směřující k jednotě.

9. května
Pouť do Vambeřic
17. května
Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost
22. května
Ekumenická bohoslužba v kostele DSv.
23. května
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
23. května
Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích
24. května
1. svaté přijímání
24. května
Hvězda – májová pobožnost
29. května
Noc kostelů
31. května
Malé Svatoňovice – májová pobožnost
(cyklopouť)

Vytrácí-li se víra, je tu riziko, že se vytratí také
základy žití, jak varuje básník T. S. Elliot: „Potřebujete snad, aby vám někdo řekl, že ony skromné úspěchy, které vám dovolují být hrdými na
vychovanou společnost, stěží přežijí víru, které
vděčí za svůj smysl?“ Odstraníme-li víru v Boha
z našich měst, oslabí se naše vzájemná důvěra,
bude nás sjednocovat jenom strach a stabilita
bude ohrožena. List Židům praví: „Bůh se za ně
nestydí a nazývá se jejich Bohem a připravil jim
město“ (Žid 11, 16). Výraz „nestydět se“ se pojí
k veřejnému uznání. Znamená to, že Bůh veřejně
vyznává svým konkrétním jednáním Svoji přítomnost mezi námi, Svoji touhu upevnit vztahy mezi
lidmi. Budeme se snad my stydět nazvat Boha
svým Bohem? Budeme Jej snad jako takového
nevyznávat v našem veřejném životě a neprosazovat velkolepost společného života, který
umožňuje On? Víra osvěcuje sociální život, má
tvůrčí světlo pro každý nový moment dějin, protože všechny události vztahuje k počátku a údělu
všeho v Otci, který nás miluje.

13. června
Farní den (Křinice, statek u Teinerů)
!!! změna termínu
1. – 8. července
Summer Job
26. července
Jakubsko-anenský víkend
1. srpna
Křinická pouť
????
Farní tábor
10. října
Farní výlet (Želiv)
7. listopadu
Svatomartinské odpoledne (Martínkovice)
8. listopadu
Pietní akt (Martínkovice)
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Rozhovor
s exorcistou
s P. Antonínem Markem
Příkaským, OCarm.

S jakými problémy za Vámi lidé nejčastěji chodí?
Jsou to lidé, kteří přestože navštívili různé lékaře, jejich problémy zůstávají. Jedná se například
o noční buzení v určitou hodinu, pronásledují je
děsy, někdo se jim zjevuje, mají pocit strachu,
dušení, podivné fyzické problémy, případně deprese, na něž nezabírají žádné léky. Zkrátka jde o
problémy, se kterými si nikdo z běžných odborníků zatím neporadil.
Můžete být konkrétnější?
Často jsou to lidé, kteří nenašli pomoc u klasické medicíny nebo u psychiatrů či psychologů,
a začali ji hledat v alternativních způsobech –
procházeli léčitelskými kurzy, reiki, zbavováním
negativních energií a podobně. Ale nic takového
nepomůže a jen se jejich stav zhoršuje. Jak to
můžeme tvrdit? Mluvíme o věcech, které nejde
empiricky vysvětlit a my jako křesťané se musíme ptát, kdo nám pomoc nabízí. Z pohledu věřícího křesťana je duchovní svět ostře rozdělen
na plus a minus. Kladnou stranou je Bůh, Nejsvětější Trojice, Panna Maria, svatí a dobří andělé. Zápornou stranu tvoří Boží nepřítel ďábel
a jeho andělé. Cokoli tedy přijímáme v duchovní
oblasti (tedy například i léčivou energii), tak pro
křesťana to vždycky znamená ptát se: Bože, je
nebo není to od Tebe? I ďábel rozdává své dary.
Když vám někdo s milým úsměvem na tváři nabízí dar a vy víte, že vás nenávidí, co je účelem
jeho daru? Myslíte, že vám chce pomoci nebo
vás svést tam, kam chce on?
Mám-li se ptát, pak jakým způsobem?
Jako křesťané víme, že s kladným světem se komunikuje pouze modlitbou, ať v podobě prosby,
díkuvzdání, klanění, různých pobožností, novén,
mše svaté, růžence a podobně. Opakem je magie, která určuje, co vše musím přesně splnit a
vykonat, abych byl vyslyšen. To je podvod, kdy
nám nepřítel nabízí úspěch nebo úlevu v problé-

mech, ale vezme si za to svou daň. Takovou daní
mohou být nejrůznější problémy v oblasti těla,
psychiky či duše, které se však projeví často
mnohem později. Za úlevu v oblasti těla pak věřící člověk může zaplatit neschopností se modlit
či rozpadem vztahů.
Vzpomeňme na příběh o doktoru
Faustovi…
Kdo se dobrovolně otevírá zlu a dobrovolně ho k
sobě zve, může si být jist, že samo dobrovolně
neodejde. Takový člověk si pak neví rady, dokonce se cítí ohrožen na životě a to jsou přesně
ty případy, kdy odborná lékařská pomoc nepomáhá.
Jak setkání s Vámi vypadá v praxi?
První kontakt a zjišťování konkrétních problémů za mne dělá má spolupracovnice – řeholní
sestra. Nejprve se tedy ptáme, jaké konkrétní
problémy vás trápí, od kdy a jak se projevují, s
čím mohou být spojeny. Pak v seznamu praktik
z oblasti esoteriky a okultismu vyberete ty, se
kterými máte osobní zkušenost. Před samotnou
modlitbou vás upozorním, že nejsem žádný šaman, léčitel ani senzibil, ale že vám mohu nabídnout pomoc prostřednictvím modlitby ve jménu
Ježíše, který sám uzdravoval a dal tuto moc i
učedníkům. Pokud vy dobrovolně souhlasíte a
jste ochotni zříci se praktik, které jste dělal, nejlépe nahlas, a poprosíte Ježíše o pomoc, pak se
nad vámi modlím. Prosím Pána, aby zrušil moc
konkrétního zla a poslal ho pryč.
Jaké jsou reakce?
Různé. Lidé třeba necítí vůbec nic, nebo se začnou chvět, brní je nohy. Někdy se jim ani neuleví.
Takže je třeba více „sezení“?
Mým cílem je, aby mě dotyčný přestal potřebovat. Když problémy nezmizí, hledáme další oblasti, které by je mohly způsobovat. Vždy ale radím,
naučte se modlit k Ježíši Kristu, který vám pomůže natolik, nakolik se k němu budete obracet.
Co když vaši pomoc ale vyhledá
člověk nevěřící?
Vždy se snažím takovému člověku říci, že opravdu pomoci může jedině Bůh sám. Má-li zájem,
pošlu ho na kurz Alfa nebo k někomu, kdo mu
představí základy křesťanství. Často se pak
stává, že se takový člověk vydá na cestu víry a
modlitby. Vlastně nemá jinou možnost, protože
duchovní minus může zrušit jedině duchovní
plus. A na něm také leží zodpovědnost, zda se
jeho stav zlepší. Nechce-li se čehokoli špatného
zříci, můžeme se pak třeba modlit týdny a nic se
nestane. Občas se stane i to, že nechuť změnit
život je tak velká, že člověk raději snáší těžkosti,
které ho sužují.
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Dá se vaše pomoc nazvat exorcismem?
Pod tímto pojmem si lidé dnes představují širokou škálu činností včetně magické pomoci či šamanismu. V našem katolickém pojetí je exorcista
kněz pověřený biskupem k modlitbě exorcismu,
což je přesně stanovená modlitba nad člověkem
sužovaným nepřítelem. Exorcismu je však třeba
výjimečně a každá modlitba za osvobození se
sice dá nazvat exorcismem - tedy vymítáním, ale
není exorcismem v pravém slova smyslu. Spíše
tedy používáme termín modlitba za osvobození.
Vy to pověření biskupa máte?
Ano, pro pražskou arcidiecézi.
Kdo se může stát exorcistou?
Vyžaduje to poctivý osobní život, život s Bohem,
znalost lidské psychiky, teologické vzdělání a
sledování nových informací v oblasti psychiatrie
a psychologie, a v neposlední řadě i kontakt s
odborníky z této oblasti. V katolické církvi smí být
exorcistou pouze kněz. Exorcismus si ale jako
životní cestu naplánovat nejde. Není to něco, po
čem by člověk toužil, protože se zde setkává s
temným světem zla. Spíše k tomu člověk dospěje v touze pomáhat lidem sužovaným Božím
nepřítelem a musí k exorcismu přistupovat jako
ke službě s ryzím úmyslem pomáhat druhým a
sloužit Kristu. Brzy ho tato služba přivede k pokoře, protože zjistí, že vše co dělá, není jeho mocí,
ale že je odkázán pouze na milost Boží.
Může být i exorcista stižen
duchovními problémy?
Každý z nás zůstává člověkem se svými zraněními či slabostmi. Proto i já potřebuji občas
přímluvnou modlitbu. Modlíme se za sebe navzájem. Kristus, který uděluje toto pověření, nabízí
skrze církev dostatečnou ochranu a pomoc. Vím,
že kdybych přestal žít ze svátostí, velmi brzy by
mě Zlý dostal tam, kam chce on.
Patrně ho musíte hodně štvát…
Zlý se vždy snaží své působení maximálně skrýt
a nějak maskovat, a proto ho odhalení jistě
nenechává chladným. Projeví se to občas podivnými náhodami či událostmi, které vás mají
připravit o trpělivost a pokoj srdce. Poznám tak,
že mne nenávidí, ale je to zároveň potvrzením, že
jdu správnou cestou, že se držím Pána a dělám
to, co On po mě chce.
Dá se stručně říci recept,
jak čelit duchovním problémům?
Ďábel je jako pes na řetězu. Když se k němu
nebudeme přibližovat a budeme se vyhýbat
tomu, co on nabízí, tak nám neublíží. Spolehlivou
ochranou před ním je intenzivní život v přátelství
s Bohem skrze modlitbu, svátosti a život podle
Desatera.
www.ikd.cz/březen 2015
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Sv. Juliána z Cornillon,
mystička; 5. dubna

Vynikala zbožností, poslušností a pokorou. Když slyšela o hříších lidí, trápila se pro ně, jakoby se jich sama dopustila. Velmi ráda adorovala před
Nejsvětější svátostí. Opakovaně měla vidění měsíce v úplňku, který byl
při jedné straně částečně ztemnělý jakoby trhlinou. Po více modlitbách jí
bylo zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ono ztemnělé místo
naznačuje, že Církev postrádá svátek na
počest Nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Zprvu
se vysvětlení zdráhala zjevit, teprve až
se roku 1230 stala převorkou, sdělila je
kanovníkovi při chrámu sv. Martina v Lutychu i provinciálu dominikánů Hugovi.
Také své vidění i s vysvětlením probrala
s arcijáhnem Jakubem Troyesským, který se později stal papežem Urbanem IV.
Biskup Robert se tímto sdělením zabýval
a po určitém zdráhání sice vydal v roce
1246 pastýřský list, který vyzýval celou
diecézi k slavení svátku Božího Těla, jenže
Robert zemřel a slavení se neuskutečnilo.
Došlo k němu, až když se zmíněný provinciál Hugo stal kardinálem a papežským
vyslancem.

Se narodila kolem roku 1191 v Rétienne u Lutychu v Belgii v bohatší rodině. Asi ve věku pěti let
osiřela a byla dána i se starší sestrou na výchovu
do kláštera Kornelienberg (Cornillon) k augustiánským kanovnicím. Naučila se ručním pracím a
kromě duchovní četby si oblíbila tichý, rozjímavý
život. Po dosažení potřebného věku složila řeholní sliby.

Juliána, která byla připravovatelkou svátku Božího Těla, prožila značné útrapy a protivenství. Těžkosti si prý zapříčinila velkou řeholní přísností a byla
kvůli ní vypuzena z kláštera. Nějaký čas pobývala v Namuru a nakonec se
uchýlila do kláštera ve Fosses, kde zemřela. Některé životopisy uvádějí život
jen v řeholních domech, jiné život poustevnice.

KOMPENDIUM
KATECHISMU
Mravnost vášní
370. Co to jsou vášně?
Vášně jsou city, emoce nebo hnutí senzibility –
přirozené složky lidské psychologie – které pobádají jednat nebo nejednat podle toho, co se
pociťuje, nebo co si člověk představuje jako dobré či špatné. Hlavní jsou láska a nenávist, touha
a strach, radost, smutek, hněv. Hlavní vášeň je
láska, vyvolaná přitažlivostí dobra. Nemiluje se
nic jiného než dobro, pravé nebo zdánlivé.
371. Jsou vášně mravně dobré nebo zlé?
Vášně, jako hnutí senzibility nejsou samy o sobě
ani dobré ani špatné: jsou dobré, když přispívají k
dobrému jednání, jsou špatné v opačném případě. Mohou být přijmuty do ctností nebo se zvrátit
v neřesti.
Mravní svědomí

Papež Urban IV. zavedl svátek Božího Těla již jako biskup verdunský ve své
diecézi a jako papež, pohnut eucharistickým zázrakem v Bolsně, chtěl svátek zavést pro celou Církev, ale zemřel. Svátek rozšířil na celou Církev až r.
1311 Klement V.
www.catholica.cz/Jan Chlumský

372. Co to je mravní svědomí?
Mravní svědomí, přítomné v nitru osoby, je
úsudek rozumu, který ve vhodné chvíli ukládá
člověku, aby konal dobro a vyhýbal se zlu. Díky
jemu lidská osoba vnímá mravní kvalitu nějakého
skutku, který má vykonat, nebo již vykonaného,
a tím jí umožňuje brát za něj odpovědnost. Když
moudrý člověk poslouchá mravní svědomí, může
slyšet hlas Boha, který k němu mluví.
373. Co zahrnuje důstojnost lidské
osoby vzhledem k mravnímu svědomí?
Důstojnost lidské osoby zahrnuje a vyžaduje
správné mravní svědomí (které je ve shodě s tím,
co je správné a dobré podle rozumu a Božího zákona). Kvůli téže lidské důstojnosti člověk nesmí
být nucen jednat proti svému svědomí, ani se mu
nesmí bránit jednat ve shodě s ním, především
na náboženském poli.
374. Jak se vychovává k mravnímu
svědomí, aby bylo správné a spolehlivé?
Správné a spolehlivé svědomí se formuje výchovou, osvojením si Božího slova a učení církve. Je
posilováno dary Ducha svatého a pomáhají mu
5

rady moudrých osob. K mravní výchově nadto
hodně pomáhá modlitba a zpytování svědomí.
375. Kterými normami se musí
svědomí vždycky řídit?
Takové normy jsou tři všeobecnější: 1) Nikdy není
dovoleno páchat zlo, aby se dosáhlo dobra; 2)
Takzvané Zlaté pravidlo: „Co tedy chcete, aby
lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim“ (Mt
7,12); 3) Láska vždycky prochází respektováním
bližního a jeho svědomí, i když to znamená přijmout jako dobro to, co je objektivně zlem.
376. Může mravní svědomí vynášet
mylné úsudky?
Osoba musí vždy poslouchat jistý úsudek svého
svědomí, ale může udělat také mylné závěry z
příčin, jež nejsou vždy zbaveny osobní viny. Nelze
však přičítat osobě zlo spáchané z nedobrovolné
nebo nepřekonatelné neznalosti, i když zůstává
objektivně zlem. Je tedy nutné vynasnažit se
zbavit mravní svědomí jeho omylů.
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Vernisáž výstavy Mezinárodní Letní škola
o broumovské skupině v Paříži
barokní architektury a umění
- Broumovsko
5. - 12. červenec 2015
Na červenec letošního roku se připravuje mezinárodní Letní škola barokní architektury a umění pod názvem „Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury“.

V neděli 8. března 2015 se v královském kostele Saint-Germain-Auxerrois v Paříži, v sousedství
muzea Louvre, konala vernisáž již čtrnáctého evropského zastavení fotografické výstavy Tempus
fugit, které se účastnila i velvyslankyně ČR ve
Francii Marie Chatardová. V 16 hodin odpoledne
se prastarým kostelem ze 7. století, který sloužil
k bohoslužbám francouzské královské rodině,
rozezněla barokní hudba z fondu olomouckého
biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu (1624
- 1695) pod názvem Lamente vole. Kvinteto mladých pařížských interpretů vedl český houslista
Josef Žák. Výstava je umístněna v bývalé sakristii a potrvá do letošních Velikonoc. Smyslem
výstavy, která již navštívila Belgii, Itálii, Německo,
Slovensko a několik českých měst včetně Prahy,
je poukázat na havarijní stav jedinečné barokní
skupiny kostelů. Autorem fotografií je uznávaný
bratislavský fotograf Dano Veselský.

Slovenský kostel
v Rumunsku
V loňském roce proběhla v naší farnosti sbírka,
která přispěla na stavbu kostela v Česko-slovenské katolické komunitě v Rumunsku v místní
části Foglaș (Fogaš), v horské vesnici v kraji Bihor v Sedmihradsku.
Kostel si místní postavili svépomocí. Každý obyvatel pomohl, jak uměl. Truhláři, zedníci, klempíři, ti všichni přidali ruku k dílu. Ženy pomáhaly
s úklidem, vařily a nakonec kostel vyzdobily.
Chrám je zasvěcen Nejsvětější Trojici a vysvěcen
byl 15. listopadu 2014. V současné době probíhá sbírka na nový kostelní zvon. Bohoslužby se
zde slouží ve slovenském jazyce. Jde dnes již o
jedinou možnost oficiálně slyšet slovenštinu ve
Fogaši, jelikož slovenská škola je uzavřena od
roku 1968.
Za námi poskytnutou pomoc a modlitby za zdárné dokončení kostela místní komunita velmi
děkuje.
Ing. Jan Joudal

Letní školu připravuje Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a občanské sdružení Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické
fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.
Organizátoři setkání chtějí otevřít prostor pro neformální mezioborovou diskusi o barokních venkovských kostelech v kontextu evropské kultury, zároveň iniciovat výměnu zkušeností mezi odborníky a
studenty z oblastí dějin kultury, umění a architektury, dokumentace historických staveb a uměleckých
děl, jejich ochrany a restaurování.
„Věříme, že Letní škola umožní navázat nové kontakty, rozvinout tvůrčí dialog mezi účastníky z různých
zemí a usnadní tvorbu společných projektů“, poznamenal PhDr. Martin Mádl z Ústavu dějin umění
Akademie věd ČR, hlavní organizátor tohoto setkání.
Nad Letní školou převzal v těchto dnech záštitu Český národní komitét Mezinárodní rady památek a
sídel (ICOMOS). „Letní škola, zaměřená na téma barokní architektury a umění Broumovska je významnou, pro poznání a záchranu památek důležitou akcí a ČNK ICOMOS záštitu s radostí poskytl“, uvedl
prof. Václav Girsa, president ČNK ICOMOS.
Účast přislíbili a do přípravy setkání se dále zapojují studenti, pedagogové a odborní pracovníci následujících vysokých škol a institucí: Institut für Kunstgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität,
Mnichov; Institute of Art History, Záhřeb; France Stele Institute of Art History, Lublaň; Ústav dejin
umenia Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Institut für kunst und musikhistorische Forschungen,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň; Fakulta architektury Českého vysokého učení
technického v Praze; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; Katolická teologická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury
Mezinárodní letní škola barokní architektury a umění
Místo:		
Termín: 		

Broumovsko
5. -12. červenec 2015

Kontakt:		
UDU AV ČR:
PhDr. Martin Mádl, tel.: +420 222 222 144, e-mail: madl@udu.cas.cz
ČNK ICOMOS:
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., tel.: +420 257 010 312, e-mail: michoinova.dagmar@npu.cz
Omnium o.s.:
Ing. Jakub Děd, tel.: +420 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz
Fotografie:
PhDr. Martin Mádl, ÚDU AV ČR
www.omniumos.cz
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Počet zavražděných křesťanů se zdvojnásobil
Agentura Reuters 7. ledna 2015 uvedla, že v roce 2014 bylo ve světě zavražděno nejméně 4.344 křesťanů z důvodu náboženského přesvědčení (potvrzeno organizací Portes ouvertes France) je to dvakrát více než v roce 2013 (2.123) a čtyřikrát více než v roce 2012 (1.201). Nejčastějším původcem
pronásledování je islámský extremismus. Mezi deseti zeměmi, v nichž křesťané trpí největším násilím, je 8 zemí, kde se radikalizoval islám (Nigérie, Irák,
Sýrie, Středoafrická republika, Súdán, Pákistán, Egypt a Keňa. Zbylé dvě země jsou Barma (buddhistická země s rozšířeným náboženským nacionalismem)
a Mexiko (zločinecké sítě jsou zde zaměřeny proti všem, kdo se staví na obranu společnosti). V pronásledování křesťanů přesto zůstává na prvním místě již
po 13 let Severní Korea s komunistickým režimem, následuje Somálsko a Irák (v těchto dvou zemích působí násilí džihádisté). Za posledních 15 let poklesl
např. v Iráku počet křesťanů z 1,3 milionu na 300 tisíc osob. Pronásledování křesťanů narůstá také v zemích, kde je křesťanství převažujícím náboženstvím.
Každý pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan
Každý rok přijde na světě o život 105 tisíc lidí jenom pro svou příslušnost ke křesťanství. Tento údaj přednesl na konferenci pořádané maďarským předsednictvím EU na královském zámku Gödöllö začátkem června 2011 předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), italský sociolog,
Massimo Introvigne. Tématem konference byl mezináboženský dialog mezi křesťany, židy a muslimy a účastnili se jí kromě politických autorit také představitelé Svatého stolce, Moskevského patriarchátu, Evropského židovského kongresu i Organizace islámské konference.
Zmíněný údaj, že každých pět minut je na světě zavražděn jeden křesťan, uvedený na budapešťské konferenci, pochází z centra světové náboženské statistiky, amerického Center for Study of Global Christianity, vedené David B. Barrretem a Todd M. Johnsonem, kteří periodicky publikují známý raport World
Christian Encyklopedie a Atlas of Global Christianity, které jsou na tomto poli nejvíce citovanými pracemi v akademickém světě. Američtí sociologové Barret
a Johnson vytvořili k tomuto účelu svou vlastní definici křesťanských mučedníků, která neobsahuje úsudek o svatosti dotyčných, a liší se tedy od kritéria,
které užívá katolická církev, tedy ono známé zabití per odium fidei. Autoři zkrátka vzali do úvahy všechny „věřící v Krista, kteří přišli o život v důsledku lidské
zášti“ a docházejí k tomu, že za posledních dva tisíce let přišlo tímto způsobem násilně o život 70 milionů křesťanů, přičemž celých 45 milionů v samotném
20. století.
Zdroj: Biskupství královéhradecké 03/2015

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282
E - m a i l : p a l o m i n o @ v o l n y. c z , h t t p : / / w w w. p a l o m i n o . c z

Číslo zájezdu 31505

ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE
Program:
1.den –odlet z Prahy do Malagy, transfer na hotel
2.den – Cordoba – jedno z nejtypičtějších a nejhezčích andaluských měst, ležící
mezi úrodným údolím Guadalquiviru a pohoří Sierra Morena, Mešita nádherné maurské dílo z 8. století, zámek Alcazar s nádhernými zahradami
dle klasické mudejarské tradice
3.den - Ronda – romantické město, které bylo jedno z posledních maurských bašt,
monumentální stavba Puerte Nuevo přes 100 m hluboké údolí řeky Tajo
Pueblo Blanco – cesta bílých uliček
Gibraltar - britská královská kolonie na Tarikově skále, pevnost střežící
Gibraltarský průliv mezi Evropou a Afrikou maurský hrad z 8. století,
jeskyně sv. Michala
4.den –Sevilla – univerzitní a přístavní město, katedrála s věží LaGiralda,
nejdůležitějším klenotem z almohadského období, Torre del Oro – původně
pokladnice krále Dona Pedra, Fábrica de Tabacos /dnes univerzita/
považována za druhou největší stavbu po Escoriálu, bazilika Santa Maria
Macarena /kopie Milostného Pražského Jezulátka/
5.den –Granada správní město ležící na úpatí Sierri Nevady, katedrála
s královskou kaplí, s náhrobky katolických králů
Alhambra – rozsáhlý soubor palácových staveb v arabském stylu, palác
Generalife na slunečním pahorku se zahradami a nádvořím s vodotrysky
6.den –Individuální volno – fakultativně celodenní výlet do Maroka
7.den - Malaga – přístavní město, katedrála zvaná La Manquita /jednoruká/,
Picasovo muzeum, Alcazaba – hrad členěný do hradeb maurského města,
8.den - odjezd na letiště
Termín: 05.10. – 12.10.2015
Cena: 24.900,- Kč
Cena zahrnuje: letenku Praha-Malaga-Praha, letištní poplatky, transfery
letiště-hotel-letiště, 7x ubytování v hotelu včetně polopenze, kompletní
pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy v rámci programu 100 EUR, celodenní výlet
do Maroka 85 EUR
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NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
5. dubna
Otovice			08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Ruprechtice 		
17:00 hod
12. dubna*
Martínkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Vižňov 			
17:00 hod
19. dubna**
Heřmánkovice		
08:30 hod
Broumov, P+P		
10:00 hod
Šonov, kaple PM		
17:00 hod
26. dubna
Božanov			08:30 hod
Broumov, klášterní k.
10:00 hod***
* Společné udílení svátosti nemocných.
** Požehnání dopravních prostředků
*** Mše sv. u příležitosti otevření kláštera

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

MŠE SV. V TÝDNU
-		
klášterní k.
18:00
k. sv. Václava
18:00
děkanský k.
07:15
děkanský k.
15:00
hřbitovní k. PM 08:00
k. sv. Václava
17:00

hod
hod*
hod**
hod
hod
hod

Svátost smíření 20 min před každou mší sv.
+ sobota 25. 04., P+P 09:00 – 10:30 hod (2 kněží).
* Požehnání rekonstrukci kláštera, středa 22. 04.
v 17:00 hod, klášter, kard. D. Duka
** Ve čtvrtek 23. 04. mše sv. v klášteře
v 18:00 hod (sv. Vojtěch)
Adorace: pátek, P+P, 20:00 – 21:00 hod.

NÁVRH ROZVRHU NÁBOŽENSTVÍ
V ŠK. R. 2014/2015
0. – 2. tř.: středa 14:45 – 15:45 hod,
fara Broumov (p. Helena Šikutová)
3. tř. (1. sv. přijímání):
středa 13:15 – 14:00,
ZŠ Meziměstí (P. Martin Lanži)
4. – 5. tř.: pátek 13:45 – 14:30 hod,
fara Broumov (P. Martin Lanži)
6. – 7. tř.: úterý 13:45 – 14:30 hod,
fara Broumov (P. Martin Lanži)
* V případě přihlášení nových žáků se,
prosím, obraťte na duchovního správce

Velikonoce 2015
Svatý týden, bohoslužby

KVĚTNÁ NEDĚLE
Božanov 08:30 hod
Broumov, P+P 10:00 hod
∞
PONDĚLÍ
Mše sv. nebude
∞
ÚTERÝ
Broumov, klášter 18:00 hod
∞
STŘEDA
Broumov, sv. Václav 18:00 hod
∞
ZELENÝ ČTVRTEK
Broumov, P+P 18:00 hod
∞
V E L K Ý PÁT E K
Broumov, P+P 18:00 hod
Křinice – Křížová cesta 19:45 hod
∞
B Í L Á S O B OTA
Celodenní rozjímání u Božího hrobu (P+P)
Broumov, P+P 18:00 hod
∞
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Otovice 08:30 hod
Broumov, P+P 10:00 hod
Ruprechtice 17:00 hod
∞
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Broumov, klášterní k. 08:30 hod

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
vychází každý 1. týden v měsíci jako měsíčník
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